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Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Miniszterelnökség, tisztelt dr. Gulyás Gergely miniszter!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a

Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület (1136 Budapest, Tátra utca 15/b.) közérdekű
adatigényléssel fordul Önhöz.

A koronavirus.gov.hu, a kormany.hu és a honvedelem.hu oldalakon is jelentek meg hírek arról, hogy 5

honvédelmi oltóbuszt helyeztek üzembe 2021 márciusában, amelyeken eleinte katonákat és rendvédelmi

dolgozókat oltottak, de március végétől az oltóbuszok már a lakosság oltásában is részt vesznek. 2021.

június 4-én a Miniszterelnök reggeli rádióintejújában bejelentette, hogy az eddigi tömeges oltásról

áttérnek a “készenléti oltásra”, néhány oltópont kijelölése folyamatban van, a jövőben csak ezekre

elmenve lehet majd oltáshoz jutni.

Fentiekkel kapcsolatban kérjük, hogy szíveskedjen a következő pontokban foglalt közérdekű adatokat

részünkre elektronikusan elküldeni:

1. A Honvédség oltóbuszai a jövőben is fogják járni a településeket annak érdekében, hogy a vidéki

lakosság oltáshoz való hozzáférését megkönnyítsék?

2. Mi alapján döntik el, hogy mely településekre mennek az oltóbuszok oltani? Ki dönti ezt el?

3. Amennyiben rendelkezésre áll pontos menetrend azokról a településekről, ahova az oltóbuszok

mennek, ezt is kérjük megküldeni.

4. Melyek lesznek az országban a készenléti oltópontok és mikortól változik meg az oltás rendszere?

Adatigénylésünk az Infotv. 26. § (1), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul. A kért adatok az Infotv.

3. § 5. pontja szerint közérdekű adatnak minősülnek, ezért kérem, hogy ennek megfelelően jelen

közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget és azokat a tasz@tasz.hu

email címre megküldeni szíveskedjen. Amennyiben a törvényi határidőn belül nem tudják megküldeni az

adatokat, kérem, ezt jelezzék. Amennyiben a Miniszterelnökség a fenti adatok közül bármelyiket nem

kezeli, kérem, jelöljék meg az adatkezelőt.
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Amennyiben az interneten elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az

adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30. § (2)

bekezdésével összhangban.

Munkáját előre is köszönöm!

Budapest, 2021. június 14.

Együttműködésében bízva, üdvözlettel:

dr. Szabó Máté

szakmai igazgató

Társaság a Szabadságjogokért


